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ДАЙТЕ ЖИВЕЦ НА ВАШИТЕ ДАННИ
за документи, снимки и музика
Функционалност до безкрай. Най-ярката фантазия. Отсега нататъ
сензационната връзка между Philips и Swarovski издига техникат
до нови висини на забавлението. Името - то е Active Crystals.

НАЙ-ФИНА КРАСОТА
- Сенчесто-сребристи кристали с изключителна обработка
- Стилно бижу в красива полирана неръждаема стомана
- Красива чантичка, която пази ценната ви USB памет

РАБОТНИ ПОКАЗАТЕЛИ И КАПАЦИТЕТ
- Капацитет за съхранение 1GB за големи файлове с данни
- Бърз пренос на данни с високоскоростен USB 2.0
- Споделяйте и съхранявайте до 250 песни и 1000 снимки
- Приложен е специално разработен и лесен за използване 
софтуер

БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА
- Защитете ценните си лични данни с парола
USB ПАМЕТ
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НОСИТЕЛИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ
- Тип на вградената памет: MLC NAND 
флаш

- Обем на вградената памет: 1 GB
- Скорост на прехвърляне: четене: макс. 

15 MB/s; писане: макс. 3 MB/s

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СВЪРЗВАНЕ
- USB: USB 2.0 високоскоростен

СОФТУЕР
- Лесно за носене: Защита с парола, 
Синхронизация на файлове, Преносим 
Outlook Express - пробна версия, Браузър 
без проследяване - пробна версия, 
Синхронизиране на предпочитаните - 
пробна версия

АКСЕСОАРИ
- IFU / Ръководство за потребителя: 
Английски, Френски, Немски, Испански, 
Португалски, Италиански, Руски, 
Традиционен китайски, Корейски, Японски

- Гаранционна книжка
- Калъф за съхранение

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СИСТЕМАТА
- Операционна система на PC: Windows 

Vista, XP, 2000, ME, 98SE; Mac OS 9.0 и по-
нова; Linux 2.4.0 и по-нова

- USB: Свободен USB порт

РАЗНИ
- Гаранция: 2 години

ДАННИ ЗА ОПАКОВКАТА
- 12NC: 867000030734
- Тип опаковка: Кутийка тип "бижу" в 
красива опаковка

- EAN/UPC/GTIN: 87 12581 33978 4
- Дължина: 96 мм
- Височина: 96 мм
- Ширина: 96 мм
- Бруто тегло: 0,37 кг
- Тегло с опаковката: 0,3 кг
- Нето тегло: 0,070 кг

ВЪТРЕШЕН КАШОН
- Количество: 4

- EAN/UPC/GTIN: 87 12581 35236 3
- Дължина: 239 мм
- Височина: 126 мм
- Ширина: 228 мм
- Бруто тегло: 2,120 кг
- Тегло с опаковката: 1,840 кг
- Нето тегло: 0,28 кг

ВЪНШЕН КАШОН
- Количество: 16
- EAN/UPC/GTIN: 87 12581 35237 0
- Дължина: 495 мм
- Височина: 276 мм
- Ширина: 240 мм
- Бруто тегло: 8,14 кг
- Тегло с опаковката: 7,020 кг
- Нето тегло: 1,120 кг
НАЙ-ФИНИ СЕНЧЕСТО-СРЕБРИСТИ 
КРИСТАЛИ
В светлината на кристала нежно се преливат 
стил и лекота, благодарение на сенчесто-
сребристите кристали с изключителна 
обработка. Когато е нужно нещо повече от 
практичност, новата USB памет Active 
Crystals дава живец на споделените данни.

ТЯЛО ОТ ПОЛИРАНА НЕРЪЖДАЕМА 
СТОМАНА
Функционалност до безкрай и най-ярка 
фантазия. Новата USB памет Active Crystals е 
със стилен и скъпоценен дизайн, изработен от 
полирана неръждаема стомана.

КРАСИВА ТОРБИЧКА ЗА СЪХРАНЕНИЕ
Закачете USB паметта Active Crystals на 
чантата си и я носете със стилен чар. За 
предпазване и съхранение на USB паметта 
Active Crystals е приложена специално 
направена чантичка.

КАПАЦИТЕТ НА СЪХРАНЕНИЕ 1 GB
Свободният 1GB ще ви осигури достатъчно 
място за съхраняване, пренасяне и 
съвместно ползване на големи файлове, 
например документи, музика и снимки, през 
USB порта на компютъра или лаптопа.

БЪРЗ ПРЕНОС НА ДАННИ
Високите скорости за пренос на данни 
значително съкращават времето на досадно 
изчакване, когато копирате големи 
мултимедийни файлове към или от твърдия 
диск на вашия компютър.

ДО 250 ПЕСНИ И 1000 СНИМКИ
Това стилно бижу е създадено за споделяне и 
съхраняване на до 250 песни и 1000 
снимки, което го прави идеално за лична 
преносима и високопроизводителна 
употреба. От майката, носеща снимки на 
детето си, до предприемчивите бизнесдами, 
пренасящи файловете си - с изключителна 
лекота и удобство.

ВКЛЮЧЕН СОФТУЕР
Приложен е пълен софтуерен пакет, който се 
изпълнява автоматично от USB паметта Active 
Crystals и ви дава достъп до полезни функции 
като синхронизация на файлове и 
автоматично компресиране на файловете.

ЗАЩИТА С ПАРОЛА
Благодарение на защитата с парола, 
включително 256-битово шифроване с AES, 
ценните ви лични данни могат да бъдат 
предпазени от непозволен достъп само с 
използване на парола.

http://www.active-crystals.com

